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এই বার্তা ঐ সকল ইসলাম প্রিয় ভাই-ববানদের িপ্রর্, যারা ভগ্নহৃেয় প্রনদয় উম্মাহর 

প্রিন্তায় প্রবদভার… 

এই বার্তা ঐ সাথীদের িপ্রর্, যারা এ সকল মহান শহীেদের স-ুমধুর আওয়াজ 

শুদনদে এবং এখদনা র্াদের অন্তদর বস আওয়াদজর িপ্রর্ধ্বপ্রন হদে… 

এই বার্তা ভারর্ উপমহাদেদশর সকল ইমানোর মসুপ্রলমদের িপ্রর্, যাদের ফপ্ররয়াে 

হদলা; বহ আল্লাহ! আমাদেরদক যাদলদমর যলুুম এবং কুফপ্রর মর্বাে বথদক মুক্ত 

কদর ইসলাদমর সুশীর্ল োয়ায় আশ্রয় প্রেন। 

এই বার্তা ঐ সকল মহান শহীেদের পপ্ররবার-পপ্ররজন ও মার্া-প্রপর্ার িপ্রর্, যারা 

র্াদের সন্তানদের এমনভাদব গদে র্ুদলদেন, যার ফদল বয বকান কপ্রিন 

পপ্ররপ্রিপ্রর্দর্ও র্ারা আল্লাহ র্ায়ালার কৃর্জ্ঞর্া ও িশংসা করদর্া। 

এই বার্তা ঐ সকল মহীয়সী মাদয়দের িপ্রর্, যারা এই মহান মুজাপ্রহেদের পথ 

িলদর্  এবং দ্বীদনর শত্রুদের সামদন সদর্ের উপর অটল থাকা প্রশপ্রখদয়দেন। 

আল্লাহ র্ায়ালা বদলন, 
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“মুপ্রমনদের মদধে কর্ক আল্লাহর সাদথ কৃর্ ওয়াো পূর্ত কদরদে। বকউ বকউদর্া 

(আল্লাহর সাদথ) কৃর্ ওয়াো পরূ্ত কদরদে। আর বকউ বকউ সুদযাদগর ির্ীক্ষা 

করদে। র্ারা র্াদের সংকল্প বমাদটই পপ্ররবর্তন কদরপ্রন।“ (সূরা আহযাব ৩৩:২৩) 

আলহামেুপ্রলল্লাহ, হাদফজ মুজাদম্মল মানজরু র্াদে (হাদফজ মুস্তফা আব্দুল কারীম 

ভাই), ইমপ্রর্য়াজ আহমাে শাহ (হারুন ভাই), আদেল আহমাে বলান (ইকরামা 

বসাপ্রপয়ানী ভাই), বাদসর্ ইসমাইল বখশী (উসামা ভাই), যাদয়ে আহমাে বকৌকা 

(মুহসীন খাত্তাব ভাই), ইউনুস আহমাে খাদে (খুবাদয়ব প্রসবগার্লু্লাহ ভাই) এবং 

কাদশফ বশীর মীর (ঈসা ভাই) প্রনদজদের অপ্রিকার পূর্ত কদরদেন এবং েুপ্রট প্রভন্ন 

প্রভন্ন যুদে শাহাোদর্র বসৌভাগে অজতন কদরদেন। ইন্নাপ্রলল্লাপ্রহ ওয়া ইন্না ইলাইপ্রহ 

রাপ্রজউন। 



আপ্রম আপনাদেরদক এই মহান মজুাপ্রহেদের শাহাোদর্র সু-সংবাে জানাপ্রে, যারা 

প্রনদজদের প্রজহাপ্রে সফদরর িপ্রর্প্রট প্রেন-রার্, িপ্রর্প্রট সকাল-সন্ধ্ো শুধ ুআল্লাহর 

রাস্তায় অপ্রর্বাপ্রহর্ কদরদেন। র্াদের শাহাোর্ বরর্ আমাদের বেপ্রথর্ করদলও 

বাস্তবর্া হদে র্ারা আল্লাহ র্ায়ালার সাদথ কৃর্ অিীকার যথাযথ মযতাোর সাদথ 

পূর্ত কদরদেন। 

আপ্রম বেপ্রথর্ হৃেদয়র অপ্রধকারী সকল ভাইদেরদক মহান রদবর এই কালামপ্রট স্মরর্ 

কপ্ররদয় প্রেদর্ িাই- 
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অথত: “এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর। অপ্রভভাবক প্রহসাদব এক আল্লাহ 

র্ায়ালাই যদথষ্ট।“ (সরূা আন-প্রনসা ৪:৮১) 

আমাদের শহীে মুজাপ্রহে ভাইগর্ অননে বেপ্রক্তদের অপ্রধকারী প্রেদলন এবং দ্বীদনর 

িপ্রর্ র্াদের প্রেল অপপ্ররসীম ভাদলাবাসা। এ সকল সাথীরা শুধ ুকথার মুজাপ্রহে নয় 

বরং রর্ািদনর বাস্তব মুজাপ্রহে প্রেদলন।  

র্াদের মদধে হাদফজ মুস্তফা আব্দলু কারীম (আল্লাহ র্ার শাহাোর্ কবুল করুন) 

েীর্ত িার বের প্রজহাদের ময়োদন কাজ কদরদেন এবং র্ার র্রপ্রবয়র্ স্বয়ং জাপ্রকর 

মুসা রপ্রহমাহুল্লাহ এর র্ত্ত্বাবধাদন শুরু হদয়প্রেল। এক বের প্রর্প্রন শহীে রায়হান 

খান এবং উমর মানসুর ভাইদয়র র্ত্ত্বাবধাদন প্রেদলন। অর্:পর প্রর্প্রন রর্ািদনর 

জনে প্রনবতাপ্রির্ হন। প্রর্প্রন প্রেদলন একজন োয়ী মজুাপ্রহে। রর্ািদন আসার পর প্রর্প্রন 

অদনক সাথীদের র্রপ্রবয়র্ কদরদেন এবং োওয়াদর্র ময়োদন প্রজহাদের অননে 

বখেমর্ আঞ্জাম প্রেদয় যাপ্রেদলন। 

হাদফজ মুস্তফা আব্দুল কারীম ভাইদয়র বমহনদর্র এক ঝলকদর্া আপনারা র্খন 

বেদখদেন যখন আদসফ গুনাই ও আপ্ররফ মুস্তাকীম ভাই শত্রুর ববষ্টনীদর্ পদেও 

জীবদনর বশষ লদগ্ন “হয়দর্া শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” এই আহবাদন সাো প্রেদয় 

প্রেদলন।  

আপ্রম মুস্তাকীম ভাইদয়র পপ্ররবার-পপ্ররজনদক র্ার শাহাোদর্র সু-সংবাে জানাপ্রে 

এবং আপ্রম র্ার পপ্ররবাদরর উদেদশে এটাও বলদর্ িাই বয, হাদফজ শহীে এবং 



আপ্রম প্রকেুপ্রেন পূদবত মুস্তাকীম ভাইদয়র জনে এই বোয়া কদরপ্রেলাম বয, আল্লাহ 

র্ায়ালা বযন র্াদক সীরাদর্ মুস্তাকীদমর উপর অপ্রবিল রাদখন। 

হাদফজ মুস্তফা আব্দুল কারীম ভাইদয়র আদরকপ্রট সফল বমহনর্ প্রেল বয, গর্ 

মাদস মাপ্রনহাল বসাপ্রপয়ান অঞ্চদলর শহীে হওয়া রইস আহমাে বাট, আদমর শফী 

মীর, রাপ্রকব আহদমে মাদলক, আফর্াব আহমাে ওয়ানী শাহাোদর্র একপ্রেন পূদবত 

“হয়দর্া শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” এই মহান আহবাদন সাো প্রেদয়প্রেদলন অথতাৎ 

বাইআর্ গ্রহর্ কদরপ্রেদলন। 

হারুন এবং মুহপ্রসন খাত্তাব ভাই (আল্লাহ র্াদের কবুল করুন) – এই েুই ভাইদয়র 

র্রপ্রবয়র্ কদরপ্রেদলন আব ুহামাস রপ্রহমাহুল্লাহ এবং শহীে শাদকর ভাই। অর্:পর 

রর্ািদনর জনে িথদম হারুন ভাই প্রনবতাপ্রির্ হন এবং গর্ এক বের যাবর্ প্রর্প্রন 

আনসার গাযওয়ার্ুল প্রহদের ‘ত্রাল’ অঞ্চদলর প্রজম্মাোপ্রর পালন কদরন। গর্ বের 

মুহপ্রসন খাত্তাব ভাইদয়র রর্ািদন আসার প্রসোন্ত হয়।  

ইকরামা ভাই রর্ািদন আসার পূদবত একপ্রট সংগিদনর এদজপ্রি হদয় কাজ শুরু 

কদরন। প্রকন্তু প্রকেুপ্রেন পরই প্রর্প্রন বলাকমান ভাই রপ্রহমাহুল্লাহ এর সাদথ “হয়দর্া 

শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” এই মহান ডাদক সাো বেন এবং বশষ প্রনশ্বাস পযতন্ত এই 

অিীকাদরর উপর অপ্রবিল প্রেদলন।  

উসামা ভাইদয়র (আল্লাহ র্াাঁদক কবুল করুন) র্রপ্রবয়র্ এক বের পযতন্ত হাদফজ 

মুস্তফা ভাই এবং উমর মানসূর ভাই কদরন। এক বের পূর্ত হওয়ার পর প্রর্প্রন 

রর্ািদনর জনে প্রনবতাপ্রির্ হন এবং প্রিয় সাথীদের সাদথ একপ্রত্রর্ হন। 

খুবাইব ভাইদয়র (আল্লাহ র্াাঁদক কবুল করুন) র্রপ্রবয়র্ হদয়প্রেদলা এক বের। র্ার 

প্রজম্মাোর প্রেদলন হারুন ভাই। র্রপ্রবয়র্ বশদষ গর্ বের খুবাইব ভাই রর্ািদনর 

জনে প্রনবতাপ্রির্ হন। 

ঈসা ভাইদয়র (আল্লাহ র্াাঁদক কবুল করুন) র্রপ্রবয়র্ িথদম আব ুবকর বসাপ্রপয়ানী 

ভাই কদরন র্ারপর কদরন হারুন ভাই। র্রপ্রবয়র্ পূর্ত হওয়ার পর এই সাহসী 

যুবক শহীে হবার মাত্র প্রর্ন সপ্তাহ পূদবত রর্ািদন এদসপ্রেদলন। 

আল্লাহ র্ায়ালার কাদে কামনা এই বয, প্রর্প্রন বযন এই শহীে ভাইদেরদক র্াাঁর খাাঁপ্রট 

বাো বাপ্রনদয় বনন এবং র্াদেরদক জান্নাদর্র আরামোয়ক িান োন কদরন। প্রবশ্ব 



জাহাদনর িপ্রর্পালদকর প্রনকট কামনা এটাই বয, প্রর্প্রন বযন এই শহীেদের বেহদক 

নূর দ্বারা পূর্ত কদর বেন, আবাপ্রে ও অনাবাপ্রে ভূপ্রমদর্ আোয় করা র্াদের 

ইবাের্গুদলা কবুল কদর বনন এবং র্াদের পপ্ররবার পপ্ররজন ও সাথীদের – এই 

ভাইদের মর্ ঈমান ও ধধযত ধারর্ করার র্াওপ্রফক োন কদরন। আমীন।  

বহ প্রিয় সাথী ও বন্ধ্গুর্! 

আপ্রম এসকল শহীেদের প্রবস্তাপ্ররর্ প্রজহাপ্রে জীবনী প্রলখদর্ বগদল বসন্তকাল 

বহমন্তকাদল রূপান্তপ্ররর্ (আনে ববেনায়) হদব র্ব ুর্াদের এই মহান কীপ্রর্ত বদল 

বশষ করা যাদব না। এই মহান সাথীরা প্রজহাে প্রফ সাপ্রবপ্রলল্লাহর জনে বয বিষ্টা 

কদরদেন, র্ার েষৃ্টান্ত খুাঁদজ পাওয়া েুষ্কর। র্ারা প্রজহাদের কাজদক েঢ়ৃ করার জনে 

এমন সময়ও বিষ্টা বমহনর্ অবোহর্ বরদখপ্রেদলন, যখন র্াদের অবিান প্রেল এমন 

পাহাে-জিদল বযখাদন বাজ পাপ্রখদকও উেদর্ বেখা বযর্ না!  

আল্লাহর সাহসী বাোরা প্রহমশীর্ল রাদর্ও প্রজহাদের এই মহান কাজদক িপ্রর্প্রির্ 

করদর্ কখদনা কখদনা এমন গুহায় আশ্রয় প্রনদর্ন বযখাদন পাপ্রনগুদলা বরফ হদয় 

বযদর্া। আর র্খদনা র্ারা িপ্রর্প্রট ক্ষদর্ ক্ষদর্ আল্লাহর কৃর্জ্ঞর্া আোয় করদর্ন। 

আল্লাহর রাস্তায় প্রবপ্রলদয় বেয়া শহীেদের এ জীবদনর উপর আমাদের ঈষতা হয়। 

এমন জীবন বর্া িপ্রর্প্রট আল্লাহওয়ালাদের স্বপ্ন। র্াদের জীবদনর িপ্রর্প্রট মহুূদর্ত 

আল্লাহ র্ায়ালার এমন এমন সাহাযে এদসদে যা বেদখ একজন মানুষ হর্ভম্ব হদয় 

বযদর্ বাধে।  

এই সাথীরা আল্লাহর রাস্তায় িপ্রর্প্রেন েীর্ত কদয়ক মাইল সফর করদর্ন। কখদনা 

সফর করদর্ন অন্ধ্কারােন্ন ঝের্ুফাদনর রাদত্র, সামদন থাকদর্া এমন 

পবতর্মালা, যা প্রেদনর আদলাদর্ও অপ্রর্ক্রম করা অসম্ভব প্রেল। বর্া সাথীরা 

এমর্াবিায় অদনকবার অনুভব করদর্া বয র্াদের সাহাদযের জনে বফদরশর্াদের 

আগমন র্টদর্া ফদল র্াাঁরা পবতর্মালাগুদলা বিাদখর পলদকই পার হদয় বযদর্ন! 

আল্লাহু আকবার!! ঐ সকল সাথীরা প্রনদজদের জীবদন আল্লাহ র্ায়ালার এমন 

অদনক সাহাযে বপদয়দেন এবং এমন অসংখে অগপ্রর্র্ র্টনা র্াদের জীবদন র্দটদে 

যা প্রেদলা মানুদষর কল্পনার ঊদধ্বত। 

 



প্রিয় সাথীগর্! 

বর্তমান সমদয় পদুরা কাশ্মীর জুদে প্রজহাে ফী সাপ্রবপ্রলল্লাহর বয আওয়াজ উদিদে র্া 

এই মহান শহীেদের িদিষ্টারই ফসল। র্াদেরই িদিষ্টায় কাশ্মীদরর িপ্রর্প্রট অঞ্চদল 

“হয়দর্া শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” এ বলাগান বপৌাঁদে বগদে। র্াদের অক্লান্ত 

পপ্ররশ্রদমরই ফসল এই বয, আজ ‘আনসার গাযওয়ার্ুল প্রহে’ এর োওয়ার্ 

িপ্রর্প্রট মানুদষর অন্তদর বগাঁদথ বগদে, আলহামেুপ্রলল্লাহ। 

আপ্রম খাপ্রলে ইবরাহীম সাক্ষে প্রেপ্রে বয, ঐ সকল শহীেরা প্রজহাে ফী সাপ্রবপ্রলল্লাহর 

জনে র্াদের জীবদনর িপ্রর্প্রট মহুূর্ত বেয় কদরদেন। আপ্রম আরও সাক্ষে প্রেপ্রে বয, 

র্ারা সর্েবােী প্রেদলন। আপ্রম আরও সাক্ষে প্রেপ্রে বয, যখন আল্লাহর এই সাহসী 

বাোদেরদক প্রর্দর বফলা হদয়প্রেল, র্খন র্াদের িথম শব্দ প্রেল 

‘আলহামেুপ্রলল্লাহ’ এবং এ বদলই র্ারা কাদফরদের লক্ষে কদর গুপ্রল েুাঁেদর্ শুরু 

কদরপ্রেদলন। 

আপ্রম শহীেদের পপ্ররবার সমীদপ আরজ করপ্রে বয, র্ারা আপনাদের প্রনদয় অদনক 

প্রিন্তা করদর্ন এবং সবতো আপনাদেরদক স্মরর্ করদর্ন। প্রকন্তু প্রনরাপত্তার স্বাদথত 

আপ্রম র্াদেরদক আপনাদের সাদথ সাক্ষাদর্র অনুমপ্রর্ প্রের্াম না। এজনে আপ্রম 

আপনাদের কাদে ক্ষমা িাথতী। 

হারুন ভাই অপ্রধকাংশ সময় র্ার মার্া-প্রপর্া এবং ভাইদক স্মরর্ করদর্ন এবং 

র্ার ববাদনর সিুর্ার জনে বোয়া িাইদর্ন। কপ্রিন বথদক কপ্রিন মুহূদর্ত হারুন 

ভাইদয়র আনের্ন থাকা এবং হাপ্রসমুদখ কথা বলা আমাদের অন্তদর এমন িশাপ্রন্ত 

এদন প্রেদর্া বয, অদনক কপ্রিন পপ্ররপ্রিপ্রর্ও আমাদের কাদে সহজ মদন হর্। 

ইকরামা বসাপ্রপয়ানী ভাই র্ার অসিু মাদয়র সাদথ কথা বলার সুদযাগ ববপ্রশ পানপ্রন। 

আপ্রম ইকরামা ভাইদয়র মাদয়র কাদে ক্ষমা িাথতী বয, এমন মুহদূর্ত সাক্ষাদর্র 

অনুমপ্রর্ বেয়া আমার পদক্ষ সম্ভব প্রেল না। র্দব আপ্রম আপনাদক প্রনপ্রির্ ভাদব 

বলপ্রে, আপনাদের বেদল আদেল (যাদক আমরা ইকরামা বদল ডাকর্াম) প্রর্প্রন 

আপনাদক সীমাহীন ভাদলাবাসদর্ন। অদনক সময় প্রর্প্রন আমাদক বলদর্ন বয, ‘যপ্রে 

আপ্রম আমার মাদয়র সাদথ সামানে কথা বলদর্ পাপ্রর র্াহদল র্ার শারীপ্ররক অবিার 

অদনক উন্নপ্রর্ হদব’। ইকরামা ভাইদয়র মাদয়র কাদে আপ্রম এর্টুক ুবলদর্ িাই বয, 



আপনার বেদল আদেল প্রেল এক মহান বেপ্রক্তে এবং প্রর্প্রন প্রেদলন আপনার 

আনুগর্েশীল। 

আপ্রম বসাপ্রপয়ান এলাকার মুপ্রমন ভাইদের লক্ষে কদর এ আদবেন করদবা বয, 

মসপ্রজদে উসমান গপ্রন ভাইদয়র উপর কাদফরদের বয গুপ্রল ও আর্াদর্র প্রিহ্ন 

বলদগপ্রেল র্া বযন স্ব-অবিায় বহাল রাদখন। এই পপ্রবত্র মসপ্রজদের জানালা বের্ীর্ 

আর বকান প্রকেু বযন বমরামর্ না করা হয়। যাদর্ এই মসপ্রজে শহীেদের সবতদশষ 

লোইদয়র সাক্ষী প্রহদসদব থাদক।  

এ মসপ্রজে এ কথারও সাক্ষী বয, বসখাদন আল্লাহ র্ায়ালার প্রসংহরা র্াদের কৃর্ 

ওয়াো “হয়দর্া শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” - এই মহান আহবাদনর বাস্তবায়ন কদর 

প্রেদলন। ঐ মসপ্রজদের বাপ্রহদর-প্রভর্দর হামলার বয প্রনেশতন রদয়দে বসপ্রট সকল 

পপ্রথদকর জনে একপ্রট পথ প্রনদেতশক হদব। র্াই আমার আদবেন হদলা, আপনারা 

এই মসপ্রজেদক আবাে রাখদবন সাদথ এই মসপ্রজদের সাক্ষে প্রিহ্ন গুদলাও আবাে 

রাখদবন। 

প্রিয় ইমানোর ভাইদয়রা!  

‘আনসার গাযওয়ার্ুল প্রহে’ শুধুমাত্র একপ্রট সংগিদনর নাম নয়, বরং এপ্রট একপ্রট 

অিীকার। অর্ীর্ সাক্ষী বয, ঐ সকল বেপ্রক্তবদগতর শাহাের্ বরর্ (যারা “হয়দর্া 

শরীয়র্ নয়দর্া শাহাোর্” এই মহান ডাদক সাো প্রেদয়প্রেদলন) এর মাধেদম এ 

অিীকার কখদনা েুবতল হয়প্রন। বরং র্াদের শাহাোর্ বরর্ এই অিীকাদররই একপ্রট 

অংশ - যা এই অিীকারদক েঢ়ৃ ও মজবরু্ কদরদে। শহীেদের এই রক্ত প্রিরকাল 

আমাদের উপর ঋর্ হদয় থাকদব। এই কাদফলা আব ু েুজানা, রায়হান খান ও 

জাপ্রকর মসুা রপ্রহমাহুল্লাহ এর শাহাোর্ দ্বারা বশষ হদয় যায় প্রন, আর না আপ্রম 

খাপ্রলে ইবরাহীম এর শাহাোর্ দ্বারা বশষ হদয় যাদব। এ জনে সাথীদেরদক বলদবা 

আপনারা প্রনদজদেরদক সাবতক্ষপ্রর্ক িস্তুর্ রাখুন এবং আপনাদের োপ্রয়ে পালন 

করদর্ থাকুন। 

আপ্রম হৃেয় বভদি যাওয়া ঐ সকল সাথীদের উদেদশে বলপ্রে যারা - এ প্রবষয়প্রট 

প্রনদয় প্রিপ্রন্তর্ বয একই প্রেদন সার্জন সাথী প্রকভাদব শহীে হদয় বগদলন? এ িদের 

উত্তর বেয়া আমার জনে মুনাপ্রসব হদব না। র্দব এর্টুকু বলদবা বয, মদন হয় 



আল্লাহ র্ায়ালার মপ্রজত এমনই প্রেল বয, এ অঞ্চদলর অপ্রধবাসীরা র্াদের শাহাোর্ 

এবং সাহপ্রসকর্ার সাক্ষী থাকুক।  

এ সকল সাথীবগত এমন অনাবাপ্রে িানদক প্রনদজদের বাসিান বাপ্রনদয়প্রেদলন 

বযখাদন সাধারর্ মানুষ থাকা সম্ভব নয়। প্রকন্তু প্রকেু গুরুেপূর্ত কারদর্ এই 

সাথীবগতদক এই জনপদে আসদর্ হদয়প্রেদলা। আল্লাহ র্ায়ালাই উত্তম 

পপ্ররকল্পনাকারী। আর এসকল সাথীদের শাহাোর্ প্রজহাে ফী সাপ্রবপ্রলল্লাহর জনেও 

কলোর্কর হদব ইনশাআল্লাহ। 

সবতদশষ আপ্রম আল্লাহ র্ায়ালার প্রনকট বোয়া কপ্রর, প্রর্প্রন বযন শহীেদের সকল 

ইবাের্দক কবুল কদর বনন এবং র্াদের যখমগুদলাদক নরূ দ্বারা পূর্ত কদর বেন। 

আমাদেরদক র্াাঁর খাাঁপ্রট বাো প্রহসাদব কবুল কদর বনন এবং আমাদের অিীকার পূর্ত 

করার র্াওপ্রফক োন কদরন। আর প্রর্প্রন আমাদের ধনকটেশীল বাো প্রহদসদব কবুল 

কদরন এবং প্রর্প্রন আমাদের জনে যদথষ্ট হদয় যান। 

 وآخُر دعوانا أن الحمد هلل رب العاْلين

 

আপনাদের বোয়ািাথতী ইসলাদমর খাদেম  

খালিদ ইবরাহীম 

এপ্রিল ২০২১, শাবান ১৪৪২ 
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